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MEVLİD AYI 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah 

Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Allah’a şükür Mevlid ayına da yetiştik. Rebi-ül Evvel’in yedinci günüdür. Şeyh Efendi 

bu ayda her gün Mevlid yapın derdi. Her gün sevinin, bu ay bayram ayıdır çünkü Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) doğduğu aydır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanların, kâinatın en üstün insanıdır. En üstün 

mertebede, en yüce mahlûktur. Allah Azze ve Celle, halk ettikleri arasında O’nun nurunu 

ilk başta halk etti. O’nun nurundan insanları, kâinatı halk etti. Ama insanlara ibret olsun 

diye, annesinin mübarek karnındayken babası rahmetli oldu. Daha sonra dört yaşındayken 

annesi rahmetli oldu ve yetim kaldı. Cahiliyet dönemiydi o vakit. Cahil insanlar acımasızdır. 

Kendi çocuklarını bile kız oldukları için diri diri toprağa gömerlerdi. Yetim olan bir çocuğa 

acımazlar, bilakis onu hor görürlerdi.  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dedesi oranın başkanıydı. Ona bir şey 

diyemiyorlardı. Ama Allah tarafından, insanlara ibret olsun diye, dedesi de annesinin 

vefatından sonra rahmetli oldu. Efendimiz (s.a.v.) o zaman 8 yaşındaydı. Bu sefer bu zalim 

ve cahil insanların arasında büsbütün korumasız gibi gözüktü. Allah böyle istedi, insanlara 

ibret olsun diye böyle oldu. Allah istedikten sonra insan yetim de kalır fakir de. Ama Allah 

istedi bütün dünya O’na (s.a.v.) verildi. Bütün kâinat O’na verildi, sırf dünya değil.  

Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz. Buna ne kadar şükretsek, ne kadar sevinsek, 

O’na ne kadar tazim etsek azdır. Tazim edin diyor. Allah, melekler, herkes O’na (s.a.v.) salat-

u selam getiriyor; siz de O’na salat-u selam getirin diyor. Emirdir bu. O’na tazim, Peygamber 

Efendimiz’e (s.a.v.) tazim emirdir. 

Bu ay mübarek olsun. Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatine nail olalım inşallah. O’nun 

(s.a.v.) en sevdiklerinden olalım. Sen O’nu seversen, O da seni sever, öyle merhametlidir. 

Efendimiz (s.a.v.) zalim insanların, cahil insanların arasından çıktı ama onların tam tersi 

oldu, onlara hidayet oldu. Yaşadığı yerler bütün dünyaya nur saçtı. İnsanları terbiye etti. 

Terbiye olanların hepsi yıldız gibi oldular. Terbiye olmayanlar da cezalarını buldular.  

Allah’a şükürler olsun bu aya da yetiştik. Bu ayın her günü sevinçli geçsin inşallah. 

İslam’a bu kötü günlerde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şefaati yetişsin; bu mazlum 

insanlara yardımı ulaşsın, merhameti ulaşsın inşallah. Müslümanlar galip gelsin, muzaffer 

olsun inşallah.   
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Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

12 Aralık 2015 tarihli sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 


